
Z á p i s      č.     5 
ze zasedání Grémia děkanky, konaného dne 10. 12. 2012  

Přítomni: dle prezenční listiny 

1. Kontrola zápisu č. 4/2012 – bez připomínek 

2. Informace paní děkanky  
- z Kolegia rektora /3.12.2012/

 Koncepce nového informačního systému – připravuje se návrh, proběhne další jednání 
             na úrovni vedení ČVUT k řešení realizačnímu 
             i finančnímu. 

 Počty studentů /finanční prostředky na rok 2013/ - návrhy jednotlivých fakult k metodice  
                                                                             financování budou dále předmětem jednání vedení 
                                                                             ČVUT. 

 Novela VŠ zákona – bude zaslán návrh k připomínkám do konce ledna 2013. 

 Příprava OP /financování/ – vedoucí kateder předají do 10. 12. 2012 paní děkance seznamy 
mimopražských firem, se kterými spolupracují – pro jednání
u pana rektora.

- ostatní
●     Otevření zrekonstruovaných poslucháren C-jih – slavnostní otevření proběhlo 3. 12. t.r.,  

od 1. 1. 2013 v provozu dle rozvrhu.
●     Anketa na Megabufet – anketa pořádaná SK AS FSv byla vyhodnocena a byla přijata určitá  
                                              opatření, o kterých byli provozovatelé informováni. Bude na programu  

AS FSv 19. 12. 2012.
●     Kvalita závěrečných studentských prací - citace 
●     Centra kompetence – z TA ČR byla potvrzena účast ČVUT /CESTI/ 
●     UCEEB Kladno – proběhlo VŘ na ředitele, komise svým hlasováním zařadila na 1. místo  Ing.  

Lukáše Ferkla, Ph.D., bude zasláno panu rektorovi.
●     Setkání vedení fakulty se seniory – uskutečnilo se 28. 11. 2012 s vystoupením dětí z MŠ  
                                                                Lvíčata, vedení fakulty odsouhlasilo charitativní finanční  

podporu MŠ.

3. Pedagogická činnost 
Prof. Máca podal následující informace:
      ●    Kvalita bakalářských prací – dle rozhodnutí děkanky fakulty obsahem bakalářské práce nemůže  

být pouhá rešerše zadané problematiky, práce musí vždy obsahovat
   vlastní přínosy studenta /např. výpočet, projekt, experiment/ a  
   tento přínos  studenta musí být jasně specifikován v zadání práce. 

 Citace v závěrečných a kvalifikačních pracích – doslovné citace je nutné uvádět v práci  
                                                                          odlišným písmem, doporučuje se kurzíva. 
                                         Ve všech případech je nutné důsledně uvádět odkaz na použitý zdroj /týká se textu,  
                                          obrázků, tabulek, výkresů apod./. 

4. Věda a výzkum 
Prof. Hájek podal následující informace:

●    Hodnocení studentů doktorského studia za období 1. 9. 2011 – 31. 8. 2012 – dle bodového  
                                                                              ohodnocení bylo vybráno 9 nejlepších studentů, 
                                                                              kteří byli oceněni finanční odměnou. 
●    SGS 2013 – 10. 12. 2012 do 8,00 hod. byl konečný termín pro podávání nových projektů. 
                           Harmonogram SGS je vyvěšen na fakultním webu. 
●    SVOČ – prof. Hájek vyjádřil poděkování Prof. Pavlu Kuklíkovi za vzorné vedení a organizaci  
                     celé soutěže. 
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5. Rozvoj
Doc. Čiháková podala následující informace: 

●    Rozvojové projekty FRVŠ
          - probíhající projekty 2012 – T: odevzdání závěrečných zpráv do 12. 12. 2012 do 12,00 hod. 

                                 Závěrečné oponentní řízení – 5. 2. 2013 – časový harmonogram bude včas rozeslán  
                                                                                                     řešitelům 

- projekty 2013 – dosud nejsou potvrzeny
                             Nutno vybrat a podpořit posuzovatele na hodnocení projektů. 
                      ●    Projekty OPPA – na Rektorát bylo předloženo 5 projektů FSv 

 ●   Projekty IRP – dokončují se za rok 2012, řešitelé připravují rozšířenou monitorovací zprávu 
                               k předání na R/ČVUT – odbor rozvoje 

6. Zahraničí  
Prof. Pavelka podal následující informace:

●    Program Erasmus Mundus s názvem HERITAGE – ČVUT se zapojilo, v projektu bude  
spolupracovat 10 evropských a 8 indických univerzit, studenti z indických škol
budou moci studovat na zapojených evropských univerzitách, školné bude placeno

                           programem. Bude vyhlášeno výběrové řízení, z přihlášených zájemců budou  
                           během února/března 2013 vybráni studenti, na ČVUT by mohli začít studovat  
                           od září 2013. 
●    Projekt EWENT – EAST-West European Network on Higher Technical Education – bude  
                           poskytovat stipendia studentům a zaměstnancům z Běloruska, Moldovy a  
                           Ukrajiny.  Je do něj zapojeno 17 evropských univerzit a univerzity z uvedených  
                           zemí. K dispozici má být 200 stipendií na pobyty v délce 1-36 měsíců. Další  
                           informace jsou zveřejněny na webových stránkách ČVUT v sekci „Novinky“. 
●    Zástupci British Council v lednu 2013 provedou krátkou prezentaci své nabídky na ČVUT. 
●    Nová komponenta zahraničních /i domácích/ cest na portálu ekonomických služeb – aplikace  
                           bude spuštěna v lednu 2013. Požadavek, aby práce s aplikací plně nahradila  
                           papírovou formu včetně podpisů. To musí být ošetřeno vnitřními předpisy ČVUT, 
                           je plně v kompetenci pana kvestora. 

7. Výstavba
Prof. Šenberger podal následující informace:
●     Přístup do nově zrekonstruovaných poslucháren C-jih – všichni pedagogičtí pracovníci obdrží  
                                  přístupový kód do poslucháren – systém stejný jako u klíčů, výukový provoz od 

1.1. 2013. Do konce roku 2012 jsou k dispozici pro přístup karty, uložené na  
vrátnici C. Rezervaci poslucháren je možné zajistit u pí Čarné nebo pí Durčákové. 
Začátkem příštího roku proběhne instruktáž k přístupovému zařízení a k obsluze 
vnitřního vybavení. 

                                                Vedení jedná o příp. novém pojmenování poslucháren, které by se realizovalo 
                                                po konečné rekonstrukci všech poslucháren C-sever, která proběhne v příštím roce. 
               ●    Rekonstrukce budovy A /rekonstrukce obvodového pláště, rekonstrukce topení, elektro silno a  

slaboproud, rekonstrukce 9. – 14. patra budovy A/ -
Průběh rekonstrukce:
1. etapa – jihozápadní strana fasády – 4. 2. – 15. června 2013 
2. etapa – severovýchodní strana – od června do konce srpna 2013  

Nutno zahájit v únoru 2013 vystěhování všech níže uvedených kateder dle 
popsaného harmonogramu:

                                    vyčleněné místnosti pro katedry a kontaktní osoby:
K 127 – A 833 – Ing. arch. Daniel Stojan
K 125 – A 231
K 105 – A 337 – Doc. Václav Liška
K 124 – A 434, A 531, A 832 – Prof. Jan Tywoniak

                                    K 123 – Ing. Jiří Madera, Ph.D. 
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Postup stěhování:
15. 1. 2013                  předání krabic uživatelům k naskládání dokumentů 
1. 2. 2013  předání staveniště zhotoviteli SKANSKA 
4. 2. 2013 zahájení prací
4. 2. – 8. 2. 2013 stěhování 8., 7. a 6. patra 
11. 2. – 15. 2. 2013 stěhování 5., 4. a 3. patra 
18. 2. – 22. 2. 2013 stěhování 2., 1. a -1. patra 

V případě možností a potřeby je možné konkrétní nájemníky po domluvě začít 
stěhovat i dříve, třeba i v posledním lednovém týdnu.  
Od cca 11. 2. 2013 bude vypnuté topení na celé jihozápadní straně, neboť 
pravděpodobně nebude odpojitelné po patrech. 

8. Hospodaření  
Pan tajemník podal následující informace:
●    Zajištění čistoty, pořádku a drobné údržby na fakultě – bude rozeslána informace pana tajemníka 

s pokyny pro realizaci.
●    Inventarizace 2012 – proběhla bez vážnějších problémů, pan tajemník vyjádřil poděkování všem, 
                                         kteří se na provedené inventarizaci podíleli. 
●    Směrnice děkanky č. 1/2012 o používání služebních motorových vozidel – platí od 1. 12. 2012  
●    Provoz bufetu – byla vyhodnocena anketa, pořádaná SK AS FSv a byla přijata určitá opatření 
                                 ke zlepšení a zefektivnění provozu, bude na programu AS 19. 12. 2012. 
●    Čerpání zdrojů základního limitu – příznivý stav. 

Závěrem zasedání členové vedení poděkovali všem za pomoc a spolupráci 
v letošním roce a popřáli všem krásné vánoční svátky a hodně zdaru v roce 2013. 

Termín příštího zasedání GD bude sdělen dodatečně. 

Prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc.
                                                                                            děkanka 

V Praze dne 12. 12. 2012
Zapsala: Z. Zatloukalová




